
KKäävveell yykkii eerrrrookksseett 11 ,, 55hh :
aarrkkii ss ii nn kkll oo 11 88.. 0000,,
ssuunnnnuunn ttaaii ss ii nn kkll oo 11 33

AAii kkuu ii sseett 55€€

TToorrssttaaii 2288.. 66 ..
PPaappppii ll aannssaaaarreenn NNaattuu rraa--aall uuee,
PPaappppii ll aannssaaaarreennkkaattuu 2200

""KKOORREENNNNOOTT TTUUTTUUKKSSII ""
SSuuddeennkkoorreenn ttoo oonn ssaattoojj aa mmii ll jj oooonn ii aa vvuuoossii aa

kkeehh ii ttttyynnyytt eevvooll uuuu ttii oonn ii hhmmee!!
OOppppaaaannaannnnee KKaauukkoo TTyykkkkyyll ää ii nneenn

""EENNNNEENNKKUUUULLEEMMAATTTTOOMMAATT II II ""
HH ii eettaakkyyll äänn ppaaaassii eenn aall ll ee kkäättkkeeyyttyyyy mmoonn ii aa

eennnneenn kkuuuu ll eemmaattttoommiiaa ttaarrii nnooii ttaa..
OOppppaaaannaannnnee MMaarrjj aa--LLeeeennaa TTaammmmiinneenn

""HHAAMMIINNAANN LLII NNNNOOII TTUUKKSSEENN TTAAKKTTII SSEETT
KKUUVVIIOOTT""

CCaappoonn ii eeeerrii ,, rraavveell ii ii nn ii ,, ll uunneettttii ,, ppootteerrnn ii -- mmii kkää
mmii kkii nn oonn??

OOppppaaaannaannnnee KKaauukkoo TTyykkkkyyll ää ii nneenn

""VVAALLLLII TT JJAA VVAALLLLIIKKAASSVVIITT""
VVaallkkooppeeiippppii ,, kkeell ttaammoo,, kkaassaakkaann jjaallaann jjääkkii ,,

RRaakkvveerreenn rraaaattoo,, kkyyllääkkaarrhh iiaaii nneenn ,,
ppööllkkkkyyrruuoohhoo.. .. ..

OOppppaaaannaannnnee MMaarrjjaa--LLeeeennaa TTaammmmiinneenn

""NNUUOORREENN KKAADDEETTTTII MMAANNNNEERRHHEEIIMM IINN
JJAALLAANNJJÄÄLLJJ II LLLLÄÄ""

""HHaammii nnaa oonn yykkssii mmyyyyrräännkkooll oo jj aa ooppeettttaa jj aakkuunn ttaa
vvii hheell ii ää ii nneenn rroossvvoojj oouukkkkoo!! ""
OOppppaaaannaannnnee AAnnuu SSaaii kkkkoo

""EELLOONN MMAAKKUUJJAA MMEENNNNEEII LLTTÄÄ AAJJOOII LLTTAA""
LLii nnnn ii tt,, rrii nnkkii ll äätt,, ss ii ll ll ii tt jj aa ssaauuhhuuppööyyssttii tt..

OOppppaaaannaannnnee TTaarrjj aa UUuussii ttaa ll oo

""OORRTTOODDOOKKSSIINNEENN HHAAUUTTAAUUSSMMAAAA""
SSoottii ll aa ii ttaa,, kkrreeii vveejj ää,, kkaauuppppii aa ii ttaa,, kkoonnssuu ll ee ii ttaa --

mmoonn ii aa ttaarrii nnooii ttaa jj aa kkoohh ttaall ooii ttaa..
OOppppaaii nnaannnnee RRii ii ttttaa KKuuuussii nneenn jj aa VVii rrvvee

HHääkkkkii nneenn

SSuunnnnuunn ttaaii 11 55.. 77..
PPoorrmmeessttaarrii nn ttaall oo,
MMaannnneerrhheeiimmii nn ttii ee 77

TToorrssttaaii 11 99.. 77..
HH ii rrvveell äänn ttii ee 2222

SSuunnnnuunn ttaaii 11 .. 77 ..
HH ii eettaakkyyll äänn hhaauu ttaauussmmaaaa,,

LLaaii vvaassii ll ll aannkkaattuu 66

HHAAMMIINNAANN SSEEUUDDUUNN
OOPPPPAAAATT RRYY::NN

KKEESSÄÄKKIIEERRRROOKKSSEETT 22001188

TToorrssttaaii 55.. 77..
PPuu ii ssttoottaall oo,,

FFrreeddrrii kkii nnkkaattuu 99

SSuunnnnuunn ttaaii 88.. 77..
PPuu ii ssttoottaall oo,,

FFrreeddrrii kkii nnkkaattuu 99

TToorrssttaaii 11 22 .. 77..
JJoohhaannnneekksseenn kkii rrkkkkoo,
RRaaaattii hhuuoonneeeenn ttoorrii 11 00



""HHAAMMIINNAA -- PPAALLMMAANNOOVVAA""
KKuu ii nn kkaakkssoosseett kkaauukkaannaa ttooii ss ii ssttaaaann ..
OOppppaaaannaannnnee AAnnnnaa--LLii ii ssaa LLaavvii ll aa

ППоо ссллееддаамм ММааннннееррггееййммаа ((рруусс.. яязз)) ..
ЖЖииззнньь ммооллооддооггоо ГГууссттаавваа вв ККааддееттссккоомм
ккооррппууссее вв ХХааммииннее ддааллееккоо ннее ббыыллаа

ббееззооббллааччнноойй ..
ТТааттььяяннаа ККооррттее

""MMAAHHTTII SSUUVVUUTT HHAAMMIINNAASSSSAA KKAAUUTTTTAA
VVUUOOSSII SSAATTOOJJEENN""

KKuubbbbee,, TTeesscchhee,, DDoobbbbii nn ,, BBrruuuunn ,, MMeecchheell ii nn ,,
AAhh ll qqvvii sstt jj aa kkeettkkää mmuuuu tt HHaammii nnaaaa ppyyöörrii ttttii vväätt

11 660000-- ll uuvvuu ll ttaa ll äähh ttii eenn?
OOppppaaaannaannnnee MMaarrjj aa--LLeeeennaa TTaammmmiinneenn

""KKUUVVAASSUUUUNNNN II SSTTUUSS KKEESSÄÄPPUU II SSTTOOSSSSAA""
MM ii ssssää kkuuvvaann nnääkkyymmää ll uuuurraaaa?? KKookkoo ppeerrhheeeenn

hhaauusskkaa eettss ii nn ttääll ee ii kkkkii ..
LLeeii kkii ttttää jj ii nnää JJaaaannaa HHeeii nnoo,, AAnnnnaa--LLii ii ssaa LLaavvii ll aa,,

TTaarrjj aa UUuussii ttaa ll oo jj aa KKaauukkoo TTyykkkkyyll ää ii nneenn

TToorrssttaaii 2266.. 77..
JJoohhaannnneekksseenn kkii rrkkkkoo,
RRaaaattii hhuuoonneeeenn ttoorrii 11 00

""HHAAMMIINNAANNLLAAHHDDEENN MMEERRII TTAAII SSTTEELLUU""
UUddeemmaa kkaall eeeerrii ,, ttyykkkkii ss ll uuuuppppii
mmöörrssssäärrii bbaarrkkaassssii -- mmmm.. nnääii ttää

sseeii ll aassii HHaammii nnaann ll aahhddeell ll aa ttyykkii tt ssaavvuu tteenn
ttoouukkookkuuuussssaa 11 779900..

OOppppaaaannaannnnee KKaauukkoo TTyykkkkyyll ää ii nneenn

SSuunnnnuunn ttaaii 2222 .. 77..
JJoohhaannnneekksseenn kkii rrkkkkoo,,
RRaaaattii hhuuoonneeeenn ttoorrii 11 00

ВВсс.. 2222 .. 77..
ННааччааллоо уу ввххооддаа ккааффее

””KKaanneell ii ””
ппоо ааддрреессуу:

RRaaaattii hhuuoonneeeenn ttoorrii 11

SSuunnnnuunn ttaaii 11 22 .. 88..
PPuu ii ssttoottaall oo,,

FFrreeddrrii kkii nnkkaattuu 99

TToorrssttaaii 11 66.. 88..
RRaammppssii nnkkaarrii

SSuunnnnuunn ttaaii 11 99.. 88..
YYrrjj öösseennppoohh jj aa,
AAhh ttaaaajj aappaattssaass

""TTEERRVVAASSAAAARREENN HHAAMMIINNAASSSSAA""
PPaarrkkkkii ll aa ii vvaatt jj aa kkuuuunnaarrii tt sseeii ll aassii vvaatt,, ttuu ll ii ll aa ii vvaatt

ttuu ll ii vvaatt jj aa rriimmaammööll jj ääää rraakkeennnneettttii ii nn ..
SSaattaammaappaaii kkkkaa mmuuuu ttoossppaaii nneeeessssaa

HHaammii nnaassssaa..
OOppppaaaannaannnnee LLii ii ssaa MMaallmmii

TToorrssttaaii 2233.. 88..
HHaauu ttaauussmmaaaann

ppoorrttttii ,,
LLaaii vvaassii ll ll aannkkaattuu 66

""HH II EETTAAKKYYLLÄÄNN HHAAUUTTUUUUMMAAAANN KKEERRTTOOMMAAAA""
HHaammii nnaann ssuuuurrssuuvvuu tt,, ooppeettttaa jj aattttaarreett,,
kkaaddeettii tt jj aa uuppsseeeerrii tt oovvaatt ssaaaanneeeett

vvii iimmeeii sseenn ll eeppoossii jj aannssaa HH ii eettaakkyyll äässssää..
OOppppaaaannaannnnee JJaaaannaa HHeeii nnoo

SSuunnnnuunn ttaaii 2266.. 88..
JJoohhaannnneekksseenn kkii rrkkkkoo,,
RRaaaattii hhuuoonneeeenn ttoorrii 11 00

""AARRKKKKII TTEEHHTTUUUURRIIAA HHAAMMIINNAASSSSAA KKAAUUTTTTAA
VVUUOOSSII SSAATTOOJJEENN""

HHaammii nnaa oonn ppaall aannuu tt uusseeaaaann kkeerrttaaaann
jj aa aaii nnaa rraakkeennnneettttuu

uuuuddeell ll eeeenn -- aarrkkkkii tteehh ttuuuurrii ssssaakkii nn ssee nnääkkyyyy..
OOppppaaaannaannnnee PPaauu ll ii ii nnaa SSaakkkkii

TToorrssttaaii 3300.. 88..
MMaarrii aann kkii rrkkkkoo,

PPii kkkkuuyymmppyyrrääkkaattuu 3344

""YYMMPPYYRRÖÖIIDDEENN KKIIRRKKKKOOJJAA -- MMEENNNNEEII TTÄÄ JJAA
NNYYKKYYII SSIIÄÄ""

RRoooommaall aa ii sskkaattooll ii nneenn jj aa ll uu tteerrii ll aa ii nneenn ppyyhhäättttöö,,
""aann ttii ii kkii nn tteemmppppeell ii "" jj aa HHaammii nnaann kkaahh ttaammooii sseett..

OOppppaaaannaannnnee LLaauurraa LLaann ttttaa




